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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DO BARREIRO REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2010 

- REUNIÃO Nº 12/2010 - 

 
 
 
AOS CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZ, NAS 

INSTALAÇÕES DA C.M.B. SITAS NA RUA STINVILLE, Nº 14, NO BAIRRO DE 

SANTA BÁRBARA, NO BARREIRO, TEVE INÍCIO PELAS DEZ HORAS E TRINTA 

MINUTOS, A REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA CÂMARA MUNICIPAL DO 

BARREIRO SOB A PRESIDÊNCIA DA SENHORA VICE-PRESIDENTE SOFIA 

MARTINS EM SUBSTITUIÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA CARLOS 

HUMBERTO PALÁCIOS PINHEIRO DE CARVALHO, ESTANDO PRESENTES OS 

SEGUINTES SENHORES VEREADORES: REGINA CÉLIA GONÇALVES AGOSTINHO 

JANEIRO, RUI PEDRO GASPAR LOPO, CARLOS ALBERTO FERNANDES MOREIRA, 

JOSÉ NUNO DA CÂMARA SANTA CLARA GOMES, AMÍLCAR DOS SANTOS ROMANO, 

ZÉLIA LEAL MENDES DA SILVA, NUNO MIGUEL SOARES BANZA E HÉLDER 

LOUÇÃO GUERREIRO. ------------------------------------------------ 

FOI A MESMA SECRETARIADA PELA CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL, MARIA BEATRIZ ANASTÁCIO GANHÃO PERES, QUE REDIGE E 

SUBSCREVE ESTA ACTA. --------------------------------------------- 

 
 

- ANTES DA ORDEM DO DIA – 

 
A Senhora Vice-Presidente Sofia Martins deu início à reunião e 

passou a palavra aos Senhores Vereadores para as intervenções do 

período antes da ordem do dia. ---------------------------------- 

O Senhor Vereador Rui Lopo prestou uma informação relativa a um 

incêndio ocorrido com um autocarro dos TCB no passado domingo; 

Referiu que ainda não estão apurados os factos concretos que terão 

estado na origem deste incêndio, apesar de já haverem alguns 

indícios de falha mecânica, os quais terão de ser confirmados. 

Este carro tem, como todos os outros,  inspecção semestral e 

esteve há cerca de três semanas na oficina em verificações 
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técnicas normais. Foi um infeliz incidente, mas éramos até agora 

das poucas empresas em que nenhum autocarro tinha ardido. A 

Senhora Vereadora Zélia Silva questionou se está previsto algum 

seguro, tendo o Senhor Vereador Rui Lopo respondido que por opção 

dos Serviços Municipalizados, as viaturas não têm seguro contra 

todos os riscos. ------------------------------------------------- 

De seguida entregou aos Senhores Vereadores Nuno Banza, Santa 

Clara Gomes, Amílcar Romano e Zélia Silva uma informação em CD, 

sobre o ponto de situação do REPARA. ----------------------------- 

O Senhor Vereador Amílcar Romano, no que concerne à informação 

sobre o autocarro, disse que estava convencido que as causas não 

terão sido mecânicas mas sim eléctricas. A ser uma eventual falha 

nas placas dos travões pode indiciar uma deficiente manutenção, o 

que nos deve fazer pensar em melhorar este serviço. Também pediu 

que a inspecção a efectuar fosse a mais objectiva possível. No que 

concerne à rotunda do Largo Alexandre Herculano, perguntou se o 

custo global da mesma, para além da estatutária, é suportado pelo 

operador ou pela CMB. -------------------------------------------- 

Relativamente às candidaturas do CATICA e da PERSONA, mencionou 

que a CMB, já não tem espaço para não tomar uma posição, como 

parceira e quando se colocam também dúvidas sobre direitos de 

propriedade. Sobre as candidaturas ao QREN questionou se tinha que 

apresentar um requerimento para que a lista lhe fosse facultada. - 

Acerca das actas, disse que não podemos ler uma acta e ficar com a 

ideia de que as questões não foram referidas bem assim e que não 

transpareceram para a síntese de forma tão clara e objectiva como 

uma síntese deveria ser. -----------------------------------------  

O Senhor Vereador Rui Lopo, à questão do incêndio, respondeu que 

terá completa disponibilidade para esclarecer todas as dúvidas ao 

Senhor Vereador Amílcar Romano e para o acompanhar, se necessário, 

ao local; Todavia, explicou que o incidente não se deveu a 

deficiente manutenção. ------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Nuno Santa Clara mencionou que importa averiguar 

na peritagem a quem é imputável a avaria, para sabermos quem 
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suporta os custos e tirarmos as ilações necessárias de forma a 

evitar casos futuros. -------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Regina Janeiro referiu que não é verdade que a 

Câmara não esteja a acompanhar o Contrato de Desenvolvimento 

Local, designadamente os problemas que estão a acontecer, apesar 

de não ser parceira nas candidaturas como referiu o Senhor 

Vereador Amílcar Romano e nem entender porque é trazida à 

discussão da propriedade. Estamos juntamente com a Segurança 

Social a articular uma estratégia conjunta de intervenção, disse.-  

O Senhor Vereador Nuno Banza no que concerne ao incidente com o 

autocarro, mencionou que é um acérrimo defensor dos transportes 

públicos “Todos nós -  disse - temos uma responsabilidade 

acrescida da forma como lidamos com esta situação”, referindo-se 

ao impacto da notícia num jornal local que na sua opinião, não 

contém toda a verdade, uma vez que o autocarro ardeu enquanto 

fazia a carreira, mas sem ninguém dentro e na sequência duma 

anomalia completamente atípica. Referiu que o próximo jornal 

deveria ter uma peça que esclarecesse este lado da informação. 

Seguidamente deu conta de que esteve em representação da Câmara do 

Barreiro em Itália, na cidade de Salerno, na Assembleia Geral da 

entidade que nos apoiou na constituição da Agência de Energia em 

2006 e que nos foi solicitado pela Câmara de Guimarães para em 

2012, ano em que esta cidade é capital europeia da Cultura, 

possamos aí realizar a Assembleia Geral; Fez ainda o ponto de 

situação de algumas candidaturas. -------------------------------- 

O Senhor Vereador Amílcar Romano pediu que o Senhor Vereador Nuno 

Banza entregasse uma informação escrita sobre estas candidaturas.  

A Senhora Vereadora Sofia Martins no que concerne ao incidente com 

o autocarro,disse que o relatório técnico é que vai esclarecer o 

que realmente sucedeu. Todos nós temos consciência da importância 

deste serviço Sobre a estatuária é uma obra da Câmara a expensas 

da Câmara. Sobre as actas efectivamente o actual sistema de 

audição é melhor, mas a complexidade das matérias é difícil de 

traduzir na síntese e sempre que se considere importante uma 
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intervenção deverá ser dado o respectivo o contributo, de modo a 

poder melhorar o resultado final. -------------------------------- 

 

Seguidamente, foi informada a Câmara Municipal dos processos 

aprovados pela Divisão de Gestão Urbana e Licenciamento no período 

entre o período de 10/04/06 a 10/04/28. – ANEXO A. --------------- 

 
1. RATIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE CONTRATO 
DE AVENÇA, PARA ASSESSORIA TÉCNICA DE TRABALHOS NO ÂMBITO DO SOM, 
LUZ E VÍDEO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL AUGUSTO CABRITA, FESTAS E 
COMEMORAÇÕES. 
 
PROPOSTA Nº 47/2010/GP 
PROVENIÊNCIA: DIV. DE PATRIMÓNIO, CONTRATOS E APROVISIONAMENTOS. 
 
Com base na Requisição interna nº 39.778, de 22/04/2010, em anexo, 
emitida pela DCPHM, do DASC e autorizada pela Sra. Vereadora 
Regina Janeiro, para a prestação de serviços, na modalidade de 
contrato de avença, para assessoria técnica de trabalhos no âmbito 
do som, luz e vídeo no Auditório Municipal Augusto Cabrita, Festas 
e Comemorações e com vista a assegurar, esses serviços, nos prazos 
estabelecidos, proponho: 
 
a) Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do artigo 35º, nº 
4, da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ratificar a Requisição 
Externa nº 859, para a prestação, em epígrafe, ao Profissional 
Luís Miguel Mota Calvo, inscrito como Pessoa Singular nº 
188830812, cuja adjudicação decorreu no dia 04/05/2010, pelo valor 
global de 2.343,75 Euros, a que acresce o IVA á taxa legal em 
vigor. 
 
Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos 
termos do nº 3, do Artigo 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO B e passou a integrar a deliberação nº 217/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
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2.  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA, 
PARA ASSESSORIA TÉCNICA DE TRABALHOS NO ÂMBITO DO SOM, LUZ E VÍDEO 
NO AUDITÓRIO MUNICIPAL AUGUSTO CABRITA, FESTAS E COMEMORAÇÕES. 
PROPOSTA Nº 34/2010/CM 
PROVENIÊNCIA: DIV. DE PATRIMÓNIO, CONTRATOS E APROVISIONAMENTOS. 
 
Considerando o despacho, da Sr.ª Vereadora Regina Janeiro, com 
competência delegada no Pelouro de Acção Sócio Cultural, às 
informações internas nº 21/DPCHM/10, de 05/03/2010 e nº 
51/DCPHM/10, de 22/04/2010, em anexo, da DCPHM, do DASC e que, de 
acordo com a Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, adiante 
designada por LVCR, no seu Capítulo IV, Artigo 35º, nº 2, alínea 
b), relativa ao âmbito dos contratos de prestação de serviços, os 
trabalhos, entre outros requisitos, têm de ser realizados, em 
regra, por pessoas colectivas. 
 
Ainda, considerando que, excepcionalmente, quando se comprove ser 
impossível, ou inconveniente, que sejam realizados por pessoas 
colectivas pode ser autorizada a celebração de contratos de tarefa 
e de avença com pessoas singulares, de acordo com o Artigo 35º, nº 
4, da LVCR. 
 
Neste âmbito, a celebração de contratos de prestação de serviços 
com pessoas singulares, desde que o trabalho executado se enquadre 
na modalidade de avença, tendo como objecto prestações sucessivas 
no exercício de profissão liberal, com retribuição certa mensal, 
que em nosso entender se verifica no caso em apreço, relativamente 
ao Profissional Luís Miguel Mota Calvo, com o cartão de 
contribuinte nº 188830812, como pessoa singular, considerando: 
 
a) Que, sendo comprovada a impossibilidade da prestação de serviço 

ser executada por pessoa colectiva, dada a sua especialidade, 
ou elevado grau de complexidade, pelos motivos da garantia que 
este Profissional dá ao nível dos conhecimentos altamente 
especializados que possui deste tipo de equipamentos técnicos e 
da experiência profissional adquirida ao longo de anos em 
eventos e equipamentos culturais desta natureza, conforme 
fundamentação por facto inserta nas referidas informações 
internas nº 21/DPCHM/10, de 05/03/2010 e nº 51/DCPHM/10, de 
22/04/2010, da DCPHM, do DASC; 

b) Que, em consulta prévia, a várias Empresas, como pessoas 
colectivas, para a realização deste trabalho, as mesmas não se 
mostraram disponíveis, no imediato, para o iniciar, sendo os 
honorários apurados, do Profissional Luís Miguel Mota Calvo, 
como pessoa singular, no valor total de 10.937,50 Euros + IVA. 

 
Assim, nos termos do art. 6º, do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de 
Setembro, a celebração de contratos de avença com pessoas 
singulares nas condições referidas no Artigo 35º, nº 4, da Lei nº 
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12-A/2008, de 27 de Fevereiro, dependendo de deliberação favorável 
do Órgão executivo, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 
autorizar: 
 
a) A abertura de procedimento, mediante Ajuste Directo, ao abrigo 

da alínea e), do nº 1, do art. 24º, do Código dos Contratos 
Públicos, adiante designado por CCP, aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 18/2008, de 29 de Janeiro, para prestação de serviços, na 
modalidade de contrato de avença, para execução técnica de 
tarefas ao nível de som e luz no Auditório Augusto Cabrita, som 
e respectiva gravação de todas as sessões de Câmara e de 
Assembleia Municipal e som e vídeo das Festas e Comemorações e 
dos grandes ciclos de programação cultural da Autarquia, com 
convite formal ao Profissional Luís Miguel Mota Calvo, inscrito 
como pessoa singular, com o cartão de contribuinte nº 
188830812, por motivos técnicos, artísticos, possuindo vasta 
experiência nas funções a executar; 

b) Que os honorários a pagar corresponderão ao valor global 
estimado de 10.937,50 Euros + IVA; 

c) Que o prazo de execução seja de 01/06/2010 a 31/12/2010 (7 
meses), correspondente á duração da prestação dos serviços; 

d) Que sejam efectuados pagamentos mensais dos referidos 
honorários, desde 01/06/2010, até ao final do prazo de execução 
de 31/12/2010 (7 meses), no valor mensal de 1.562,50 Euros + 
IVA, com retenção na fonte 

e) Que este Profissional tenha regularizadas as suas obrigações 
fiscais e com a Segurança Social, devendo apresentar a 
Declaração Anexo I, nos termos da alínea a), do nº 1, do Artº 
57º, do CCP; 

f) Os encargos estimados, ocasionados com o presente procedimento, 
estão previstos nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 
2010, na rubrica 07.03-02.02.20. 

 
Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos 
termos do nº 3 do Artigo 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Vereador Carlos Moreira, 
inserta no final da acta como ANEXO C e passou a integrar a 
deliberação nº 218/10. ------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
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3. ATRIBUIÇÃO DE 700 KM Á ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E 
IDOSOS DE SANTO ANDRÉ 
PROPOSTA Nº 62/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL 
 
No âmbito da Deliberação nº 208, aprovada em 21.04.2010 e 
verificando-se que, por lapso, na listagem das IPSS e Associações 
apresentada não foi mencionada a Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos de Santo André, propõe-se, de acordo com a 
al. b), do nº 4, do art. 64, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela lei 5/A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de 700 
km á Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Santo 
André. 
Para concretização do Plano de Transporte, os SM/TCB deverão 
enviar à Divisão de Acção Social o nº de km a efectuar, bem como o 
preço orçamentado para cada deslocação. 
 
Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos 
termos do nº 3, do art.92, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela lei 5 – A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
GOP: 06.001.2007/55.3 e Classificação Orçamental: 07.02.02.02.10 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, 
inserta no final da acta como ANEXO D e passou a integrar a 
deliberação nº 219/10. ----------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 

 
- ORDEM DO DIA – 

 
 
1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE CMB REALIZADA 
A 17 DE MARÇO DE 2010. 
 
Esta proposta foi retirada. -------------------------------------- 
 
 
2. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRIVADA DE CMB 
REALIZADA A 31 DE MARÇO DE 2010. 
PROPOSTA Nº 48/GP 
PROVENIÊNCIA: DAG – DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
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VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pela Senhora Vice-Presidente, inserta no 
final da acta como ANEXO E e passou a integrar a deliberação nº 
220/10. ---------------------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
3. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DE CMB REALIZADA 
A 14 DE ABRIL DE 2010. 
Esta proposta foi retirada. -------------------------------------- 
 
4. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE CMB REALIZADA 
A 21 DE ABRIL DE 2010. 
 
Esta proposta foi retirada.--------------------------------------- 
 
5. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA 
PROPOSTA Nº 49/2010/GP 
PROVENIÊNCIA: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 
Considerando o disposto no nº3 do artº 6º do Regulamento de Taxas 
do Município do Barreiro, publicado no DR, II Série, N.º 79, de 23 
de Abril de 2010 e no nº3 do art. 6º do Regulamento de Tarifas do 
Município do Barreiro, publicado através de Edital de 23 de Abril 
de 2010; 
Considerando razões de eficiência e de celeridade dos 
procedimentos; 
Proponho que a competência para aprovação dos pedidos de isenção e 
de redução de taxas e de tarifas seja delegada no Presidente da 
Câmara, com possibilidade de subdelegação. 
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do nº3 do art. 92 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
Nuno banza é possível abranger a subdelegação. 
Zélia limita os poderes do executivo; Então o documento não está 
claro. 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pela Senhora Vice-Presidente, inserta no 
final da acta como ANEXO F e passou a integrar a deliberação nº 
221/10. ---------------------------------------------------------- 
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Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
6. “DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO 2010” 
PROPOSTA Nº 50/2010/GP 
PROVENIÊNCIA: GABINETE DA PROTECÇÃO CIVIL 
 
Tendo em conta o disposto no art. 8 do Regulamento de Atribuição 
de Condecorações do Município do Barreiro, proponho que: 
 
1. Seja aprovada a listagem anexa à presente proposta e atribuída 

a respectiva condecoração aos indivíduos dela constante, na 
cerimónia pública designada por “Dia Municipal do Bombeiro”; 

 
2. Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, 

nos termos do nº 3 do art. 92 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pela Senhora Vice-Presidente, inserta no 
final da acta como ANEXO G e passou a integrar a deliberação nº 
222/10. ---------------------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
7. RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS – TRANSPORTES 
PROPOSTA Nº 51/2010/GP 
PROVENIÊNCIA: DIVISÃO DE DESPORTO  
 
Ao abrigo do art.º 64, n.º 4, alínea b) e art.º 68, n.º 3 da Lei 
169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de 
Janeiro, sujeito a ratificação da Câmara Municipal do Barreiro, 
relativo à cedência de transporte a várias entidades do concelho 
do Barreiro e que se discriminam no mapa em anexo.  
Esta despesa tem cabimento na rubrica:  
Gop. – 06.005.2007/99.7   Orç. – 07.05.02.02.10  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do n.º 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro.  
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VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pela Senhora Vice-Presidente, inserta no 
final da acta como ANEXO H e passou a integrar a deliberação nº 
223/10. --------------------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
8.  RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS – TRANSPORTES  
PROPOSTA Nº 52/2010/GP 
PROVENIÊNCIA: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS  
 
Ao abrigo do art.º 64, n.º 4, alínea b) e art.º 68, n.º 3 da Lei 
169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de 
Janeiro, sujeito a ratificação da Câmara Municipal do Barreiro, 
relativo à cedência de transportes a várias entidades do concelho 
e que se descrimina no mapa em anexo.  
Esta despesa tem cabimento na rubrica:  
GOP - 06.002.2010/16  CO – 07.04.02.02.10  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do n.º 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro.  
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pela Senhora Vice-Presidente, inserta no 
final da acta como ANEXO I e passou a integrar a deliberação nº 
224/10. --------------------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
9. RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS – TRANSPORTES  
PROPOSTA Nº 53/2010/GP 
PROVENIÊNCIA: GABINETE DA JUVENTUDE 
 
Ao abrigo do art.º 64, n.º 4, alínea b) e art.º 68, n.º 3 da Lei 
169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de 
Janeiro, sujeito a ratificação da Câmara Municipal do Barreiro, 



(A) - Acesso interdito de acordo com o artigo 6º da Lei n.º 46/2007 de 24 de Agosto que 
regula o acesso aos documentos administrativos e a sua reutilização. 

11 

relativo à cedência de transporte a várias entidades do concelho 
do Barreiro e que se discriminam no mapa em anexo.  
Esta despesa tem cabimento na rubrica:  
Gop. – 06.007.2007/108.1   Orç. – 07.07.02.02.20  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do n.º 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro.  
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pela Senhora Vice-Presidente, inserta no 
final da acta como ANEXO J e passou a integrar a deliberação nº 
225/10. --------------------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
10. ASSUNTO: EMPREITADA DE " REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ESCOLA 
MENDONÇA FURTADO". PROPOSTA PARA APROVAÇÃO. 
PROPOSTA Nº 29/2010/SM 
PROVENIÊNCIA: VEREADORA SOFIA MARTINS 
 
Face à informação nº 305/10, do D.O.M., em anexo, que faz parte 
integrante desta proposta, propõe-se a aprovação de: 
 
- Trabalhos a mais no valor de 35.467,73€ (trinta e cinco mil, 
quatrocentos e sessenta e sete euros e setenta e três cêntimos); 
- Trabalhos a menos no valor de 78.911,43€ (setenta e oito mil, 
novecentos e onze euros e quarenta e três cêntimos); 
 
Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos 
termos do nº 3, do artigo 92º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5 A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
P. A.:GOP06.009.2007/113.2  ORC.: 04.04.07.01.03.01.01. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por maioria, com duas abstenções dos 
Senhores Vereadores Amílcar Romano e Zélia Silva, a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO K e passou a integrar a deliberação nº 226/10.  
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Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
11. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA, 
PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS À PROFISSIONAL, SRA. D. ISABEL CRISTINA 
SILVA MARQUES SOUSA ALVES. 
PROPOSTA Nº 30/2010/SM 
PROVENIÊNCIA: DIVISÃO DE JARDINS E ESPAÇOS VERDES. 
 
Considerando,  
O teor da informação interna nº1481, de 28/4/2010, em anexo, da 
Divisão de Jardins e Espaços Verdes (Departamento de Ambiente e 
Serviços Urbanos);  
Que, de acordo com a Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR), 
a aquisição de bens e serviços deve privilegiar a contratação com 
pessoas colectivas (Capítulo IV, artigo 35 º nº 2 alínea b); 
Que, todavia, excepcionalmente, quando se comprove ser impossível 
ou inconveniente a contratação de pessoa colectiva, pode ser 
autorizada a celebração de contratos de tarefa e de avença com 
pessoas singulares (artigo 35º nº 4, da LVCR); 
Que tais contratos de prestação de serviços, na modalidade de 
avença, terão como objecto prestações sucessivas no exercício de 
profissão liberal, com retribuição certa mensal, não se 
encontrando o seu prestador sujeito à hierarquia e normas que 
regulamentam o exercício de trabalho em funções públicas. 
 
Assim, e considerando também, 
Que Isabel Cristina Silva Marques Sousa Alves, contribuinte nº 
(A), apresentou condições técnicas e financeiras tendentes à 
elaboração do Plano de Manutenção de Árvores de Arruamento do 
Concelho do Barreiro claramente vantajosas para o Município, 
mormente quando comparadas com as oferecidas por pessoas 
colectivas para o mesmo objecto; 
 
Que a especialidade e elevado grau de complexidade do trabalho a 
desenvolver aconselha que a sua realização seja assegurada por 
profissional especialmente preparado;  
Que, mediante consulta a Isabel Cristina Silva Marques Sousa 
Alves, esta concordou com o valor total de 9600,00 Euros + IVA 
visando a elaboração do Plano supra identificado, fixando como 
prazo de realização do mesmo oito meses e sendo o valor mensal de 
1200€ + IVA. 
 
Desta forma, e tendo em conta que, nos termos do art. 6º, do 
Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro, a celebração de 
contratos de avença com pessoas singulares nas condições referidas 
no artigo 35º nº 4, da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 
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depende de deliberação favorável do Órgão executivo, propõe-se que 
a Câmara Municipal delibere autorizar: 
g) A abertura de procedimento mediante Ajuste Directo, ao abrigo 

da alínea e), do nº 1, do Artº 24º, do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de 
Janeiro, para aquisição de serviços, mediante convite formal, a 
Isabel Cristina Silva Marques Sousa Alves, contribuinte nº (A), 
tendo em conta as aptidões técnicas da mesma e as condições 
particularmente vantajosas que oferece ao Município 
(comparativamente à aquisição dos mesmos serviços a pessoa 
colectiva). 

h) Que os honorários a pagar correspondam ao valor global estimado 
de 9600,00 Euros (oito meses), acrescidos de IVA, á taxa legal 
em vigor, se a ele estiver sujeito, com retenção na fonte de 
IRS (Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares), á taxa 
legal em vigor, se a ele estiver sujeito. 

i) Que sejam efectuados pagamentos mensais dos referidos 
honorários, até ao final do prazo de execução. 

j) Que o prazo de execução seja de 8 meses, com início em Maio de 
2010. 

e) Os encargos estimados, ocasionados com o presente procedimento, 
têm cabimento na dotação orçamental 0603-020220. 
 
Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos 
termos do nº 3 do artigo 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO L e passou a integrar a deliberação nº 227/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
A Senhora Vereadora Zélia apresentou a seguinte declaração de 
voto: 
“O que está em causa não é a qualidade do profissional nem a 

qualidade do trabalho que já tenha sido executado até ao momento, 

mas no facto de sentirmos que a proposta não vem bem fundamentada 

nem clarifica quem é a pessoa, nem a actividade que vai exercer no 

âmbito do contrato de prestação de serviços.” -------------------- 

 
12. DEVOLUÇÃO DO VALOR DA FACTURAÇÃO DOS CONSUMOS DE ÁGUA – 
INSTALAÇÃO Nº 21483. 
PROPOSTA Nº 31/2010/SM 
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PROVENIÊNCIA: VEREADORA SOFIA MARTINS 
 
De acordo com a solicitação formulada pelo (A),  no Barreiro, e no 
seguimento da informação da Divisão Comercial, propõe-se a 
devolução do valor de 144,17 Euros (cento e quarenta e quatro 
euros e dezassete cêntimos), correspondente á correcção da 
facturação dos consumos de água, por motivos não imputáveis ao 
consumidor. 
 
Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta nos 
termos do nº3 do artº92 da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº5-A/02, de 11 de Janeiro.    
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO M e passou a integrar a deliberação nº 228/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
13. DEVOLUÇÃO DO VALOR DA FACTURAÇÃO DOS CONSUMOS DE ÁGUA – 
INSTALAÇÃO Nº 54391 E Nº 22620. 
PROPOSTA Nº 32/2010/SM 
PROVENIÊNCIA: VEREADORA SOFIA MARTINS 
 
De acordo com a solicitação formulada pela Firma (A), Santo André, 
e no seguimento da informação da Divisão Comercial, propõe-se a 
devolução do valor de 292,34 Euros (duzentos e noventa e dois 
euros e trinta e um cêntimos), correspondente á correcção da 
facturação dos consumos de água, por motivos não imputáveis ao 
consumidor. 
 
Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta nos 
termos do nº 3 do art. 92 da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO N e passou a integrar a deliberação nº 229/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
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14. DEVOLUÇÃO DE VALORES DA FACTURAÇÃO DOS CONSUMOS DE ÁGUA – 
INSTALAÇÃO Nº 19299. 
PROPOSTA Nº 33/2010/SM 
PROVENIÊNCIA: VEREADORA SOFIA MARTINS 
 
De acordo com a solicitação formulada pelo (A) no Barreiro, e no 
seguimento da informação da Divisão Comercial, propõe-se a 
devolução do valor de 171,64 Euros (cento e setenta e um euros e 
sessenta e quatro cêntimos), correspondente á correcção do consumo 
de água, saneamento, resíduos sólidos urbanos variáveis e IVA 
(5%), por motivos não imputáveis ao consumidor. 
 
Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta nos 
termos do nº 3 do art. 92 da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro.  
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO O e passou a integrar a deliberação nº 230/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
15. DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE SANEAMENTO INSTALAÇÃO Nº 
27369. 
PROPOSTA Nº 34/2010/SM 
PROVENIÊNCIA: VEREADORA SOFIA MARTINS 
 
De acordo com a solicitação formulada pela (A), Cabeço Verde, 
Santo António da Charneca, e no seguimento da informação da 
Divisão Comercial, propõe-se a devolução do valor de 24,09 Euros 
(vinte e quatro euros e nove cêntimos), correspondente ao 
pagamento indevido da tarifa de utilização de saneamento, por 
motivos não imputáveis á consumidora. 
 
Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta nos 
termos do nº 3 do art. 92 da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
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A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO P e passou a integrar a deliberação nº 231/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
16. DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE SANEAMENTO INSTALAÇÃO Nº 
27373. 
PROPOSTA Nº 35/2010/SM 
PROVENIÊNCIA: VEREADORA SOFIA MARTINS 
 
De acordo com a solicitação formulada (A), Cabeço Verde, Santo 
António da Charneca, e no seguimento da informação da Divisão 
Comercial, propõe-se a devolução do valor de 27,43 Euros (vinte e 
sete euros e quarenta e três cêntimos), correspondente ao 
pagamento indevido da tarifa de utilização de saneamento, por 
motivos não imputáveis á consumidora. 
 
Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta nos 
termos do nº 3 do art. 92 da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO Q e passou a integrar a deliberação nº 232/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
17. PAGAMENTO DA FACTURA DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES MENSAIS 
PROPOSTA Nº 36/2010/SM 
PROVENIÊNCIA: VEREADORA SOFIA MARTINS 
 
De acordo com a solicitação formulada pelos munícipes a seguir 
mencionados, de pagamento fraccionado, por não terem 
possibilidades de proceder ao pagamento de uma só vez e, nos 
termos do nº 1 do artigo 97º do Regulamento Municipal do 
Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais 
(R.M.A.A.D.A.R.), propõe-se o pagamento das facturas de água em 
atraso do seguinte modo: 
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1. Em Seis prestações mensais 
 
(A), Santo António da Charneca (Instalação 26020), com facturas de 
água em divida no valor de 422,51 € (Quatrocentos e Vinte e Dois 
Euros e Cinquenta e Um Cêntimos) acrescido dos respectivos juros à 
taxa legal, 
 
(A), no Barreiro (Instalação 2313), com facturas de água em divida 
no valor de 527,15 € (Quinhentos e Vinte e Sete Euros e Quinze 
Cêntimos) acrescido dos respectivos juros à taxa legal, 
 
(A), (Instalação 11669), com facturas de água em divida no valor 
de 157,12 € (Cento e Cinquenta e Sete Euros e Doze Cêntimos) 
acrescido dos respectivos juros à taxa legal, 
 
 
2. Em Quatro prestações mensais 
 
(A), no Barreiro (Instalação 11024), com facturas de água em 
divida no valor de 169,27 € (Cento e Sessenta e Nove Euros e Vinte 
e Sete Cêntimos) acrescido dos respectivos juros à taxa legal, 
 
(A), Cidade Sol, Santo António da Charneca (Instalação 26933), com 
facturas de água em divida no valor de 60,16 € (Sessenta Euros e 
Vinte e Seis Cêntimos) acrescido dos respectivos juros à taxa 
legal, 
 
(A), Coina (Instalação 29005), com facturas de água em divida no 
valor de 184,84 € (Cento e Oitenta e Quatro Euros e Oitenta e 
Quatro Cêntimos) acrescido dos respectivos juros à taxa legal, 
 
 
2. Em Três prestações mensais 
 
(A), Santo António da Charneca (Instalação 28004), com facturas de 
água em divida no valor de 91,15 € (Noventa e Um Euros e Quinze 
Cêntimos) acrescido dos respectivos juros à taxa legal, 
 
Esta decisão não impede o pagamento atempado das facturas de água 
futuras. 
 
Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta nos 
termos do nº 3 do art. 92 da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
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A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO R e passou a integrar a deliberação nº 233/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
18. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL 
PROPOSTA Nº 63/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: DIV. CULTURA E PATRIMÓNIO HISTÓRICO E MUSEOLÓGICO  
 
A Câmara Municipal do Barreiro apresentou um alargado programa de 
actividades dedicado às comemorações do 36º aniversário do 25 de 
Abril no Barreiro. No âmbito desse programa incluiu-se o Desfile 
da Liberdade onde participou uma viatura chaimite, marca 
emblemática da Revolução de 74. As despesas com esta deslocação 
até ao Barreiro corresponderam a mil euros. Para fazer face a esta 
despesa propõe-se a atribuição de subsídio à Associação 25 de 
Abril.  
Mais se informa que esta verba tem cabimento nas rubricas 
0706.0405010801. Gop – 06.006.2007/104.  
 
Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta nos 
termos do nº 3 do art. 92º da Lei 168/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5-A 2002 de 11 de Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO S e passou a integrar a deliberação nº 234_/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
19. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO APEF – BM (ENQUADRAMENTO TÉCNICO 
PISCINAS MUNICIPAIS DO BARREIRO.  
PROPOSTA Nº 64/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: DIVISÃO DE DESPORTO 
 
As actividades compreendidas no Plano de Desenvolvimento da 
Natação, nomeadamente no que diz respeito ao funcionamento de 
classes de hidroginástica, manutenção, hidroterapia e outras, 
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obrigam à disponibilização das verbas correspondentes ao trabalho 
desenvolvido pelos técnicos que enquadram as referidas Classes.  
Também a obrigatoriedade da presença de um Nadador Salvador, nos 
períodos de abertura das Piscinas ao público, obriga à 
disponibilização de verbas para o respectivo pagamento.  
Assim, e de acordo com o disposto na alínea b), do n.º 4, do 
artigo 64 da lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 5/A/2002 
de 11 de Janeiro indica-se a seguir a verba a transferir a título 
de subsídio de acordo com as condicionantes e finalidades atrás 
expressas e face à falta de verba suficiente em orçamento aquando 
da aprovação da proposta referente ao 1º semestre de 2010, torna-
se fundamental o acerto da respectiva verba até final do 1º 
semestre de 2010 para pagamento aos diversos técnicos, com 
cabimento nas rubricas 06.005.2007/96.3 das GOP e 
07.05.04.05.01.08.01 do Orçamento para 2010.  
À Associação de Profissionais de Educação Física, Barreiro/Moita 
(Técnicos de Manutenção, Hidroginástica, Hidroterapia, Natação, 
Nadadores Salvadores, etc.) 42.709,65€ (Quarenta e dois mil, 
setecentos e nove euros e sessenta e cinco cêntimos).  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do nº 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO T e passou a integrar a deliberação nº 235/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
20. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE NAVAL BARREIRENSE PARA APOIO À 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 
PROPOSTA Nº 65/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: DIVISÃO DE DESPORTO  
 
O Clube Naval Barreirense vem desenvolvendo trabalho meritório na 
modalidade de remo, o qual se tem traduzido em quantidade e 
qualidade dos seus atletas que integram os vários escalões de 
formação, como também nos resultados obtidos por estes.  
Para se alcançarem estes resultados, terá de existir uma boa frota 
de embarcações e respectivo equipamento ao dispor dos seus 
atletas. A renovação destes equipamentos torna-se por isso 
fundamental, de modo a que estes sejam robustos, fiáveis e 
seguros.  
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De acordo com o Plano de Desenvolvimento do Remo do concelho do 
Barreiro e com base no ponto 3.2, Artigo VIII ponto 1.1 das normas 
dos Critérios de Apoio ao Associativismo, e de acordo com o 
disposto na alínea b), do n.º 4, do artigo 64 da lei 169/99 de 18 
de Setembro, alterada pela 5/A/2002 de 11 de Janeiro propõe-se a 
atribuição de um subsídio no valor de 750€ (setecentos e cinquenta 
euros) ao Clube Naval Barreirense, para fazer face às despesas a 
ter com a compra de 10 remos para a sua Escola de Remo.  
Este subsídio tem cabimento nas rubricas 06.005.2007/89.1 das GOP 
e 07.05.08.05.01.08.01 do Orçamento.  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do nº 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO U e passou a integrar a deliberação nº 236/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
21. CEDÊNCIA DE TRANSPORTES  
PROPOSTA Nº 66/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: DIVISÃO DE DESPORTO 
 
Nos termos do art.º 64, n.º 4, alínea b) da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro, proponho a 
cedência de transporte ao Grupo Desportivo Fabril do Barreiro e 
que se discrimina no mapa em anexo.  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do n.º 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro.  
Esta despesa dos transportes tem cabimento nas rubricas:  
GOP – 06.005.2007/99.7  Orç. – 07.05.02.02.10  
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO V e passou a integrar a deliberação nº 237/10.  
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Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
22. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO. 
PROPOSTA Nº 67/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: GABINETE DO ASSOCIATIVISMO  
 
De acordo com os Critérios de Apoio ao Movimento Associativo, a 
Câmara Municipal do Barreiro delibera de acordo com a alínea b) do 
nº 4, do artigo 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro, prestar os apoios a seguir 
referenciados:  
Grupo Desportivo Ferroviários do Barreiro – 250€ (duzentos e 
cinquenta euros) para as comemorações do 80º aniversário.  
Grupo Recreativo da Quinta da Lomba – 250€ (duzentos e cinquenta 
euros) para as comemorações do 58º aniversário.  
Grupo Desportivo 1º Maio – 250€ (duzentos e cinquenta euros) para 
as comemorações do 58º aniversário.  
Clube Naval Barreirense – 1.000€ (mil euros) para colmatar as 
despesas relativas à deslocação do clube às Festas da Nossa 
Senhora da Boa Viagem, em Constância.  
Estes subsídios têm cabimento nas GOP – 06 006 2007/104 e CO – 07 
06 04 05 01 08 01.  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do nº 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO X e passou a integrar a deliberação nº 238/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
23.  CEDÊNCIA DE TRANSPORTES 
PROPOSTA Nº 68/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: GABINETE DO ASSOCIATIVISMO  
 
Nos termos do art.º 64, n.º 4, alínea b) da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro, proponho a 
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cedência de transportes às entidades do concelho que se 
discriminam no mapa em anexo.  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do n.º 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro.  
 
Esta despesa tem cabimento nas rubricas:  
GOP – 06.006.2007/103   Orç. – 07.06.02.02.10  
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO Z e passou a integrar a deliberação nº 239/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
24. PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL SOBRE O REGIME JURÍDICO, 
REGRAS DE ACESSO, ATRIBUIÇÃO E GESTÃO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DO 
MUNICÍPIO DO BARREIRO.  
PROPOSTA Nº 69/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL  
 
O direito à habitação assiste a todos os cidadãos e encontra-se 
consignado no artigo 65º da Constituição da República Portuguesa, 
o qual, refere que incumbe ao Estado promover, executar e 
programar políticas de habitação, de forma que os cidadãos possam 
usufruir desse direito.  
Tais medidas devem ser tomadas em colaboração com as regiões 
autónomas e autarquias locais, conforme determina o artigo 24º da 
Lei nº 159/99, de 14 de Setembro.  
Actualmente, o Município do Barreiro regista dois vínculos 
distintos quanto ao regime de ocupação das habitações sociais 
municipais: a cedência a título precário e os contratos de 
arrendamento.  
O regime de cedência de habitações sociais a título precário 
regulava-se pelo Decreto nº 35 106, de 6 de Novembro de 1945, o 
qual foi revogado pela Lei nº 21/2009, de 20 de Maio.  
Por deliberação da Câmara Municipal do Barreiro datada de 9 de 
Dezembro de 1996 foram aprovadas as Normas de Utilização das 
Habitações Sociais pelas quais se tem regido a relação jurídica 
com os ocupantes desses fogos.  
Quanto à atribuição dos fogos têm sido observados três regimes: o 
concurso por classificação nos termos do Decreto Regulamentar nº 
50/77, de 11 de Agosto, cujos critérios de avaliação se encontram 
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obsoletos face à realidade social actual, os realojamentos de 
emergência, que visam resolver situações de grave precariedade 
ocupacional e os realojamentos de agregados familiares recenseados 
ao abrigo do PER.  
Sem prejuízo da publicação de legislação sobre arrendamento social 
que se aguarda, impõe-se, ainda que, temporariamente, face à 
actual realidade do parque habitacional municipal de âmbito 
social, e ao aumento significativo de pedidos de habitação em 
consequência de condicionamentos originados por motivos económicos 
que têm actualmente atingido as famílias e que resultam numa 
incapacidade financeira em fazer face ao mercado livre de 
habitação, urge uniformizar o regime de acesso, atribuição e 
gestão das habitações municipais para fins sociais.  
Assim, em conformidade com a habilitação legal que define a 
competência subjectiva e objectiva conferida pelos artigos 112º, 
nº 8, 241º e 65º, nº 2, alínea b) da Constituição da República 
Portuguesa, conjugadas com a alínea a) do nº 6 e alínea a) do nº 7 
do artigo 64º e com a alínea a) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nas respectivas matérias, 
conferidas pelo Decreto-Lei nº 166/93, de 7 de Maio, e ainda nos 
termos e para efeitos do artigo 118º do Código de Procedimento 
Administrativo, é proposto o projecto de Regulamento em anexo.  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do n.º 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro.  
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO AA e passou a integrar a deliberação nº 240/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
25. PROJECTO DE REGULAMENTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO BARREIRO.  
PROPOSTA Nº 70/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: DIVISÃO DE DESPORTO  
 
A prática de actividades físicas e desportivas constitui um factor 
de equilíbrio, bem-estar e de desenvolvimento dos cidadãos 
indispensável ao funcionamento harmonioso da sociedade.  
A prática de actividades físicas e desportivas constitui um 
elemento fundamental de educação, cultura e vida social dos 
cidadãos, proclamando-se o interesse e incentivo à sua prática.  
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As piscinas municipais do Barreiro visam satisfazer as 
necessidades educativas e formativas da população do Município do 
Barreiro em especial e da restante população em geral, 
contribuindo para o aumento e manutenção dos indicies de prática 
desportiva regular e de recreação, da ocupação dos tempos livres 
de forma salutar e agradável, da prática desportiva especializada 
e da melhoria qualitativa e quantitativa da formação de agentes 
desportivos e outros.  
De modo a que a sua utilização se processe de forma correcta e 
organizada, torna-se essencial a existência de um conjunto de 
normas e princípios a que possa obedecer a sua utilização.  
Assim, usando da faculdade que lhe confere o artigo 241º da 
Constituição da República Portuguesa, que atribui poder 
regulamentar próprio às autarquias locais, e no exercício das 
competências atribuídas à Câmara Municipal pela alínea b) do nº 4 
do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Dezembro é 
aprovado o Regulamento das Piscinas do Município do Barreiro.  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do nº 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO BB e passou a integrar a deliberação nº 241/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
26. PROJECTO DE REGULAMENTO DO PAVILHÃO MUNICIPAL “LUÍS DE 
CARVALHO”.  
PROPOSTA Nº 71/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: DIVISÃO DE DESPORTO  
 
A prática de actividades físicas e desportivas constitui um factor 
de equilíbrio, bem-estar e de desenvolvimento dos cidadãos 
indispensável ao funcionamento harmonioso da sociedade.  
A prática de actividades físicas e desportivas constitui um 
elemento fundamental de educação, cultura e vida social dos 
cidadãos, proclamando-se o interesse e incentivo à sua prática.  
O Pavilhão Municipal “Luís de Carvalho” visa promover, estimular, 
orientar e apoiar a prática e difusão da cultura física e 
desportiva através de um conjunto diversificado de práticas 
desportivas.  
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De modo a que a sua utilização se processe de forma correcta e 
organizada, torna-se essencial a existência de um conjunto de 
normas e princípios a que possa obedecer a sua utilização.  
Assim, usando da faculdade que lhe confere o artigo 241º da 
Constituição da República Portuguesa, que atribui poder 
regulamentar próprio às autarquias locais, e no exercício das 
competências atribuídas à Câmara Municipal pela alínea b) do nº 4 
do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Dezembro é 
aprovado o Regulamento do Pavilhão Municipal “Luis de Carvalho”.  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos 
termos do nº 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.  
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO CC e passou a integrar a deliberação nº 242/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
27.  PROJECTO DE REGULAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NOS 
ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO 
CONCELHO DO BARREIRO  
PROPOSTA Nº 72/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS  
 
O presente documento tem por objectivo a regulamentação da 
Componente de Apoio à Família nos estabelecimentos de educação 
pré-escolar da rede pública do Concelho do Barreiro. A Educação 
Pré-Escolar, destinando-se a crianças com idades compreendidas 
entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico, constitui 
uma etapa fundamental no processo educativo (Lei nº5/97, de 10 de 
Fevereiro que aprova a Lei Quadro da Educação Pré-Escolar).  
Desta forma, a Componente de Apoio à Família no Pré-Escolar, visa 
colaborar com as famílias numa partilha de cuidados e de 
responsabilidades em todo o processo evolutivo da crianças, 
tornando-se prioritário proporcionar a cada criança oportunidades 
de desenvolvimento global, promovendo uma integração equilibrada 
na vida em sociedade.  
Assim, proponho a aprovação pelo órgão executivo municipal, 
Projecto de Regulamento da Componente de Apoio à Família nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do 
Concelho do Barreiro, para posteriormente ir à apreciação pública 
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por um período de 30 dias, para recolha de sugestões, nos termos 
do artigo 118º do Código de Procedimento Administrativo, sendo 
necessário proceder à sua publicação no Diário da República, 2ª 
série, para esse efeito.  
Recolhidas e analisadas as eventuais sugestões apresentadas será 
elaborada a versão final do Regulamento definitivo, de modo a que 
possa ser aprovado pela Câmara Municipal do Barreiro e pela 
Assembleia Municipal do Barreiro e, posteriormente, objecto de 
publicidade.  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do n.º 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro.  
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO DD e passou a integrar a deliberação nº 243/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
28. PROJECTO DE REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E FUNCIONAMENTO DO 
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO BARREIRO.  
PROPOSTA Nº 73/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS 
 
O Auditório destina-se essencialmente ao desenvolvimento de 
actividades directa e funcionalmente ligadas à própria Biblioteca 
ou outras promovidas pela Câmara Municipal. Como ocupação 
complementar, o Auditório poderá ser cedido a terceiros, mediante 
marcação prévia e segundo o presente regulamento.  
O presente Regulamento integra as disposições por que se regerá a 
utilização do Auditório da Biblioteca Municipal do Barreiro, 
fixando a forma como se procede aos pedidos de marcação e 
utilização das instalações.  
Assim, proponho a aprovação pelo órgão executivo municipal, 
Projecto de Regulamento de Cedência e Funcionamento do Auditório 
da Biblioteca Municipal do Barreiro, para posteriormente ir à 
apreciação pública por um período de 30 dias, para recolha de 
sugestões, nos termos do artigo 118º do Código de Procedimento 
Administrativo, sendo necessário proceder à sua publicação no 
Diário da República, 2ª série, para esse efeito.  
Recolhidas e analisadas as eventuais sugestões apresentadas será 
elaborada a versão final do Regulamento definitivo, de modo a que 
possa ser aprovado pela Câmara Municipal do Barreiro e pela 
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Assembleia Municipal do Barreiro e, posteriormente, objecto de 
publicidade.  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do n.º 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro.  
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO EE e passou a integrar a deliberação nº 244/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
29. PROJECTO DE REGULAMENTO DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE DO 
BARREIRO. 
PROPOSTA Nº 74/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS  
 
A Universidade da Terceira Idade do Barreiro, é um projecto da 
Câmara Municipal do Barreiro, dinamizado pelo Pelouro da Educação, 
nomeadamente pela Divisão de Educação e Bibliotecas, é a resposta 
social, que visa criar e dinamizar regularmente actividades 
sociais, culturais, educacionais e de convívio, preferencialmente 
para e pelos maiores de 50 anos. Quando existirem actividades 
educativas será em regime não formal, sem fins de certificação e 
no contexto da formação ao longo da vida.  
Os diferentes capítulos deste projecto visam criar um conjunto de 
regras de coordenação e acção dos intervenientes, com o objectivo 
de possibilitar dinâmicas concretas e um crescimento sustentável.  
Assim, proponho a aprovação pelo órgão executivo municipal 
Projecto de Regulamento da Universidade da Terceira Idade do 
Barreiro, para posteriormente ir à apreciação pública por um 
período de 30 dias, para recolha de sugestões, nos termos do 
artigo 118º do Código de Procedimento Administrativo, sendo 
necessário proceder à sua publicação no Diário da República, 2ª 
série, para esse efeito.  
Recolhidas e analisadas as eventuais sugestões apresentadas será 
elaborada a versão final do Regulamento definitivo, de modo a que 
possa ser aprovado pela Câmara Municipal do Barreiro e pela 
Assembleia Municipal do Barreiro e, posteriormente, objecto de 
publicidade.  
 



(A) - Acesso interdito de acordo com o artigo 6º da Lei n.º 46/2007 de 24 de Agosto que 
regula o acesso aos documentos administrativos e a sua reutilização. 

28 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do n.º 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO FF e passou a integrar a deliberação nº 245/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
30. PROJECTO DE REGULAMENTO DO ESPAÇO CRIANÇA “O MERCADINHO”. 
PROPOSTA Nº 75/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: GABINETE DA JUVENTUDE  
 
O Espaço Criança “O Mercadinho”, é um serviço da responsabilidade 
da Câmara Municipal do Barreiro, e destina-se à ocupação das 
crianças no âmbito de actividades Lúdico – Pedagógicas.  
O presente Regulamento visa regular o funcionamento daquele 
espaço, fixando o âmbito de actividade do mesmo, os direitos e 
deveres dos utentes e as obrigações dos funcionários a ele 
adstritos.  
Assim, proponho a aprovação pelo órgão executivo municipal, do 
Projecto de Regulamento do Espaço Criança “O Mercadinho”, para 
posteriormente ir à apreciação pública por um período de 30 dias, 
para recolha de sugestões, nos termos do artigo 118º do Código de 
Procedimento Administrativo, sendo necessário proceder à sua 
publicação no Diário da República, 2ª série, para esse efeito.  
Recolhidas e analisadas as eventuais sugestões apresentadas será 
elaborada a versão final do Regulamento definitivo, de modo a que 
possa ser aprovado pela Câmara Municipal do Barreiro e pela 
Assembleia Municipal do Barreiro e, posteriormente, objecto de 
publicidade.  
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do n.º 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro.  
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO GG e passou a integrar a deliberação nº 246/10.  
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Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
31. PROJECTO DE REGULAMENTO DO ESPAÇO J  
PROPOSTA Nº 76/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: GABINETE DA JUVENTUDE  
 
O Espaço J é um serviço enquadrado no Gabinete da Juventude da 
Câmara Municipal do Barreiro, vocacionado para a Juventude nas 
áreas das novas tecnologias, produção artística, música, formação, 
emprego, saúde e outras que revelem importância para os Jovens.  
O Espaço J possui as seguintes valências: Espaço 
Informação/Recepção, Espaço Cool, Espaço de Exposições, Espaço de 
Estudo, Espaço Internet, Serviço de Reprografia e Cartão-jovem. 
Este espaço poderá, ainda, dispor de outros serviços a criar 
futuramente, tendo em conta o público-alvo a que se destina.  
O presente Regulamento integra as disposições por que se regerá o 
funcionamento do Espaço J, fixando o âmbito de actividade do 
mesmo, os direitos e deveres dos utentes e as obrigações dos 
funcionários municipais que nele exerçam funções.  
Assim, proponho a aprovação pelo órgão executivo municipal, do 
Projecto de Regulamento do Espaço J, para posteriormente ir à 
apreciação pública por um período de 30 dias, para recolha de 
sugestões, nos termos do artigo 118º do Código de Procedimento 
Administrativo, sendo necessário proceder à sua publicação no 
Diário da República, 2ª série, para esse efeito.  
Recolhidas e analisadas as eventuais sugestões apresentadas será 
elaborada a versão final do Regulamento definitivo, de modo a que 
possa ser aprovado pela Câmara Municipal do Barreiro e pela 
Assembleia Municipal do Barreiro e, posteriormente, objecto de 
publicidade.  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do n.º 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO HH e passou a integrar a deliberação nº 247/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
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32. PROJECTO DE REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO 
MUNICIPAL AUGUSTO CABRITA  
PROPOSTA Nº 77/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: DIV. DE CULTURA E PATRIMÓNIO HISTÓRICO E MUSEOLÓGICO  
 
O Auditório Municipal Augusto Cabrita é um equipamento cultural da 
Câmara Municipal do Barreiro. Pela multiplicidade de actividades 
que nele ocorrem (cinema, teatro, dança, música, exposições, 
conferências e debates) é fundamental regular o seu funcionamento, 
organização e cedência.  
Assim, proponho a aprovação pelo órgão executivo municipal, o 
Projecto de Regulamento de Cedência e Utilização do Auditório 
Municipal Augusto Cabrita para posteriormente ir à apreciação 
pública por um período de 30 dias, para recolha de sugestões, nos 
termos do artigo 118º do Código de Procedimento Administrativo, 
sendo necessário proceder à sua publicação no Diário da República, 
2ª série, para esse efeito.  
Recolhidas e analisadas as eventuais sugestões apresentadas será 
elaborada a versão final do Regulamento definitivo, de modo a que 
possa ser aprovado pela Câmara Municipal do Barreiro e pela 
Assembleia Municipal do Barreiro e, posteriormente, objecto de 
publicidade.  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do n.º 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro.  
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO II e passou a integrar a deliberação nº 248/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
33. PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO 
DA EMBARCAÇÃO TRADICIONAL VARINO PESTAROLA  
PROPOSTA Nº 78/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: DIV DE CULTURA E PATRIMÓNIO HISTÓRICO E MUSEOLÓGICO 
 
O presente regulamento dispõe e estabelece as normas e 
procedimentos de utilização e funcionamento da embarcação 
tradicional designada por Varino Pestarola, propriedade da Câmara 
Municipal do Barreiro, bem como a direitos e deveres de quem a 
utiliza.  
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Assim, proponho a aprovação pelo órgão executivo municipal, 
Projecto de Regulamento municipal de funcionamento e utilização da 
embarcação tradicional Varino Pestarola, para posteriormente ir à 
apreciação pública por um período de 30 dias, para recolha de 
sugestões, nos termos do artigo 118º do Código de Procedimento 
Administrativo, sendo necessário proceder à sua publicação no 
Diário da República, 2ª série, para esse efeito.  
Recolhidas e analisadas as eventuais sugestões apresentadas será 
elaborada a versão final do Regulamento definitivo, de modo a que 
possa ser aprovado pela Câmara Municipal do Barreiro e pela 
Assembleia Municipal do Barreiro e, posteriormente, objecto de 
publicidade.  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do n.º 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final 
da acta como ANEXO JJ e passou a integrar a deliberação nº 249/10.  
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
34. PROJECTO DE REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E FUNCIONAMENTO DO 
AUDITÓRIO E CLAUSTRO DO CONVENTO DA MADRE DE DEUS DA VERDERENA  
PROPOSTA Nº 79/2010/RJ 
PROVENIÊNCIA: DIVISÃO DE CULTURA E PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
MUSEOLÓGICO  
 
O Auditório e Claustro do Convento da Madre de Deus da Verderena 
destinam-se essencialmente ao desenvolvimento de actividades 
directa e funcionalmente ligadas ao próprio serviço ou outras 
promovidas pela Câmara Municipal. Como ocupação complementar, o 
Auditório e Claustro podem ser cedidos a terceiros, mediante 
marcação prévia e segundo o presente regulamento.  
O presente Regulamento integra as disposições por que se regerá a 
cedência e utilização do Auditório e Claustro do Convento da Madre 
de Deus da Verderena, fixando a forma como se procede aos pedidos 
de marcação e utilização das instalações.  
Assim, proponho a aprovação pelo órgão executivo municipal, 
Projecto de Regulamento de Cedência e Funcionamento do Auditório e 
Claustro do Convento da Madre de Deus da Verderena, para 
posteriormente ir à apreciação pública por um período de 30 dias, 
para recolha de sugestões, nos termos do artigo 118º do Código de 
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Procedimento Administrativo, sendo necessário proceder à sua 
publicação no Diário da República, 2ª série, para esse efeito.  
Recolhidas e analisadas as eventuais sugestões apresentadas será 
elaborada a versão final do Regulamento definitivo, de modo a que 
possa ser aprovado pela Câmara Municipal do Barreiro e pela 
Assembleia Municipal do Barreiro e, posteriormente, objecto de 
publicidade.  
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do n.º 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro.  
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, 
inserta no final da acta como ANEXO KK e passou a integrar a 
deliberação nº 250/10. ------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
35. DEVOLUÇÃO DE VERBA (CT/6/07) 
PROPOSTA Nº 27/2010/RL 
PROVENIÊNCIA: VEREADOR RUI LOPO 
 
Face ao exposto na informação da DF anexa ao processo em 
referência, que faz parte integrante desta proposta, e dado que o 
prazo solicitado para ocupação do espaço público, na fase de 
inicio de obra (12 meses) acrescido do prazo de prorrogação 
requerido (12 meses) ultrapassa o prazo pelo qual foi licenciada a 
construção em 4 meses. 
O valor liquidado pelo titular de 8.929,48 €, através da guia n.º 
3513/3 de 2009, corresponde ao prazo de 12 meses. 
O valor a liquidar pelo promotor seria de 5.952,98 €, 
correspondente a 8 meses e não 8.929,48 € (liquidado através da 
guia n.º 3513/3 de 2009), pelo que proponho a devolução de 
2.976,50 €, referente ao diferencial entre os montantes acima 
referidos. 
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta nos 
termos do n.º 3 do Artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 
Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
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A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Vereador Rui Lopo, inserta 
no final da acta como ANEXO LL e passou a integrar a deliberação 
nº 251/10. ------------------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
36. DEVOLUÇÃO DE TAXAS CT/179/07 
PROPOSTA Nº 28/2010/RL 
PROVENIÊNCIA: VEREADOR RUI LOPO 
 
Na sequência da informação n.º 362 de 17/2/2010 da DF, em anexo, 
os valores inerentes às licenças de ocupação de via pública, 
calculados conforme folha de cálculo em anexo, encontram-se 
identificados na tabela seguinte: 
Descrição  Cobrado  A cobrar  Diferença a devolver 
Licença Inicial 25.377,59€  6.502,50€  18.875,09 € 
Prorrogação  19.356,32€  4.797,18€  14.559,14 € 
Total         33.434,23 € 
Considerando tratarem-se de valores indevidamente liquidados, que 
resultam da área indicada pelo promotor, nos elementos que compõem 
o plano de ocupação de via pública, que não descontou à totalidade 
dessa área, a correspondente à ocupada pelo edifício, e que essa 
incorrecção só foi verificada posteriormente, proponho a devolução 
da importância 33.434,23€ (trinta e três mil quatrocentos e trinta 
e quatro Euros e vinte e três cêntimos). 
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta nos 
termos do n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 
Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Vereador Rui Lopo, inserta 
no final da acta como ANEXO MM e passou a integrar a deliberação 
nº 252/10. ------------------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
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37. CORRECÇÃO GRÁFICA – ALTERAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DO LOTE 8 DO 
LOTEAMENTO DA QUINTA DA VINHA GRANDE – ALVARÁ 1/99 – ALTO DO 
SEIXALINHO (LT/78/ALV). 
PROPOSTA Nº 29/2010/RL 
PROVENIÊNCIA: VEREADOR RUI LOPO 
 
A alteração proposta (introdução de piso em cave destinado a 
estacionamento, com um pé direito máximo de 2.20m e com 105m2 de 
área, coincidente com a área de implantação da construção) para o 
lote 8 é considerada do ponto de vista urbanístico viável, e 
encontra-se em conformidade com o tipo e parâmetros de gestão 
definidos para a respectiva UOPG, uma vez que não altera os 
parâmetros urbanísticos do referido loteamento (não aumenta o n.º 
de fogos nem a área bruta de construção). 
Considerando que as alterações solicitadas se encontram em 
condições de merecer aprovação, proponho que, nos termos do DL 
555/99 de 16 de Dezembro com a actual redacção, a Câmara Municipal 
delibere a respectiva alteração ao Alvará de Loteamento nº1/99, a 
qual se consubstancia no seu 3º aditamento. 
Pese embora para efeitos de contabilização de índices urbanísticos 
não se considere existir aumento de áreas de construção, há no 
entanto nos termos do n.º1.1 do art.º27.º do Regulamento de 
Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças, em vigor, lugar ao 
pagamento de taxa no valor de 883,98 € (Oitocentos e Oitenta e 
Três Euros e Noventa e Oito Cêntimos). 
 
Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta nos 
termos do nº 3 do art. 92º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº 5-A/02 de 11 de Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Vereador Rui Lopo, inserta 
no final da acta como ANEXO NN e passou a integrar a deliberação 
nº 253/10. ------------------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
38. RECEPÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL - PROPOSTA DE REDUÇÃO DA GARANTIA 
BANCÁRIA (LT2/03/ALV) 
PROPOSTA Nº 30/2010/RL 
PROVENIÊNCIA: VEREADOR RUI LOPO 
 
Face ao exposto na informação da DF anexa ao processo em 
referência, que faz parte integrante desta proposta, e 
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verificando-se, pela vistoria realizada, que a obra objecto de 
inspecção reúne condições para a sua aceitação, conforme teor do 
Auto de vistoria n.º 46/10 datado de 13/04/2010, proponho nos 
termos do n.º 1 do art. 87º do diploma acima referido que a Câmara 
delibere sobre a sua RECEPÇÃO PROVISÓRIA. 
Caso a Câmara delibere favoravelmente o proposto, é devida a 
respectiva redução da garantia bancária, de acordo com o mapa 
resumo em anexo, no valor de 36.634,95€ (trinta e seis mil, 
seiscentos e trinta e quatro euros, noventa e cinco cêntimos) que 
corresponde a 90% do valor das obras de urbanização recepcionadas, 
fixando-se o valor da garantia bancária a manter na posse da 
edilidade no total de 36.314,91€ (trinta e seis mil, trezentos e 
catorze euros, noventa e um cêntimos), que corresponde a 10% de 
todos os trabalhos recepcionados provisoriamente a manter até à 
respectiva recepção definitiva. 
Os valores referidos correspondem à garantia bancária N.º 
0483008696193 da CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS. 
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta nos 
termos do n.º 3 do Artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 
Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Vereador Rui Lopo, inserta 
no final da acta como ANEXO OO e passou a integrar a deliberação 
nº 254/10. ------------------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
39. PROTOCOLO PARA TRATAMENTO E CATALOGAÇÃO DO FUNDO DOCUMENTAL 
HISTÓRICO DA SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO BARREIRENSE “OS 
PENICHEIROS”. 
PROPOSTA Nº 34/2010/CM 
PROVENIÊNCIA: GABINETE DE ARQUIVO E GESTÃO DOCUMENTAL 
 
A Câmara Municipal do Barreiro, através do Gabinete de Arquivo e 
Gestão Documental, tem procurado organizar e recuperar a 
documentação histórica de várias entidades do nosso concelho, como 
forma de fazer perpetuar a nossa memória colectiva. No seguimento 
de contactos efectuados entre o município e a SIRB “Os 
Penicheiros”, foi pensado organizar e acondicionar eficazmente 
toda a documentação que corresponde ao arquivo histórico da 
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referida entidade e que tem um elevado valor histórico para o 
conhecimento da história local. 
 
Nesse sentido, propõe-se a aprovação do texto para Protocolo a 
assinar entre a Câmara Municipal e a SIRB “Os Penicheiros” para 
tratamento e classificação do espólio documental daquela entidade, 
ficando dessa forma mais acessível para consulta e investigação 
pelo público interessado. 
 
Assim sendo, propõe-se a ratificação do Protocolo, que se junta em 
anexo, de acordo com o nº 3 do artigo 68 da Lei nº 5-A/2002, de 11 
de Janeiro. 
 
Mais proponho, que a presente Proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com a nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Vereador Carlos Moreira, 
inserta no final da acta como ANEXO PP e passou a integrar a 
deliberação nº 255/10. ------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
40. DOAÇÃO DE ESPÓLIO PELA “LIVRARIA DU BOCAGE, LDA”. 
PROPOSTA Nº 35/2010/CM 
PROVENIÊNCIA: VEREADOR CARLOS MOREIRA 
 
Na sequência da deliberação camarária nº 209/2010 de 21/04/2010, 
propõe-se: 
 

a) Que seja aprovada a minuta do respectivo contrato de doação 
de espólio; 

 
b) Que, a presente proposta seja aprovada em minuta nos termos 

do nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro na 
nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Vereador Carlos Moreira, 



(A) - Acesso interdito de acordo com o artigo 6º da Lei n.º 46/2007 de 24 de Agosto que 
regula o acesso aos documentos administrativos e a sua reutilização. 

37 

inserta no final da acta como ANEXO QQ e passou a integrar a 
deliberação nº 256/10. ------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
 
41. DOAÇÃO DE ESPÓLIO POR JOSÉ CARO PROENÇA. 
PROPOSTA Nº 36/2010/CM 
PROVENIÊNCIA: VEREADOR CARLOS MOREIRA 
 
Na sequência da deliberação camarária nº 209/2010 de 21/04/2010, 
propõe-se: 
 

a) Que seja aprovada a minuta do respectivo contrato de doação 
de espólio; 

 
b) Que, a presente proposta seja aprovada em minuta nos termos 

do nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro na 
nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Vereador Carlos Moreira, 
inserta no final da acta como ANEXO RR e passou a integrar a 
deliberação nº 257/10. ------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
42.  SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS. PAGAMENTOS MENSAIS, TRIMESTRAIS, 
ANUAIS E S/ PERIODICIDADE - RECTIFICAÇÃO 
PROPOSTA Nº 37/2010/CM 
PROVENIÊNCIA: DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
No seguimento da aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano 
para 2010, é necessário proceder à rectificação de alguns dos 
valores previstos referentes às transferências a efectuar para 
algumas entidades de modo a que os valores aprovados estejam de 
acordo com os montantes a transferir. Assim, tendo por base as 
dotações disponíveis, Proponho: 
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Pagamentos Mensais  
 
a transferir por duodécimos ou por plano de pagamentos previamente 
definido ( SMTCB ) 
 
 
Valor anual: 
 

1. – Serviços Municipalizados dos Transportes Colectivos do 
Barreiro 

 
Uma redução de 285.940,00 €, sendo o valor a transferir 
em 2010 de 214.060,00 € 

 
Transferências 
Correntes___________________________214.060,00 € 
(01.02.04.05.01.03 // 05.002.2007/53-1) 

 
 

2. – Associação de Municípios da Região de Setúbal 
Um reforço de 24.152,00 €, sendo o valor a transferir em 
2010 de 135.372,00 € 

 
 

Transferências Correntes 
 

Contribuição Anual (Duodécimos)______________135.372,00 € 
(01.02.04.05.01.04.01) 

 
 

3. – Assembleia Distrital de Setúbal 
Um reforço de 492.95 €, sendo o valor a transferir em 
2010 de 30.552,25 € 

 
Transferências Correntes_____________________ 30.552,25 € 
(01.02.04.05.01.07.) 

 
 

4. – Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal 
 

Um reforço de 19.137,37 €, sendo o valor a transferir em 
2010 de 25.269,37 € 

 
Transferências Correntes______________________ 25.269,37 € 
(01.02.04.05.01.04.04) 

 
 
Pagamentos S/ Periodicidade 
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1. – Serviços Municipalizados dos Transportes Colectivos do 
Barreiro 

 
Uma redução de 150.000,00 €, sendo o valor a transferir em 
2010 de 850.000,00 € 

 
 

Transferências de Capital______________________850.000,00 € 
(01.02.08.05.01.03 // 05.002.2007/53-2) 

 
 
Mais proponho, que a presente Proposta seja aprovada em minuta, 
nos termos do nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com a nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Vereador Carlos Moreira, 
inserta no final da acta como ANEXO SS e passou a integrar a 
deliberação nº 258/10. ------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
43.ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 
PROPOSTA Nº 38/2010/CM 
PROVENIÊNCIA: GABINETE DE ARQUIVO E GESTÃO DOCUMENTAL 
 
Existe, no arquivo Municipal, documentação que, por já ter 
cumprido os prazos legais de conservação definidos na Portaria nº 
412/02, de 17 de Abril, com as alterações introduzidas pela 
Portaria nº 1253/2009, de 14 de Outubro, e por se ter considerado 
não ter interesse histórico que justifique a sua conservação 
permanente, pode ser eliminada.  
Em anexo seguem as informações de concordância com a eliminação, 
dada pelo serviço produtor dessa documentação – Divisão de 
Recursos Humanos (DRH), Divisão de Património, Contratos e 
Aprovisionamento (DPCA); Divisão de Assuntos Sociais (DASOC); 
Serviços Sociais; assim o definido no art. 7º,alínea b) da 
Portaria acima mencionada bem como o estabelecido no art. 10º e 
art. 11º do Regulamento do Arquivo Municipal do Barreiro. 
Assim, propõe-se que seja aprovada, em reunião de Câmara, a 
eliminação desta documentação, cuja lista se anexa.  
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Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos 
termos do nº 3 do art. 92º da citada Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, da nova redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pelo Senhor Vereador Carlos Moreira, 
inserta no final da acta como ANEXO TT e passou a integrar a 
deliberação nº 259/10. ------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
44. ALTERAÇÃO DAS NORMAS DO NOVO MERCADO DE LEVANTE. REFERÊNCIA: 
M/MEMORANDO Nº 04/2009 DE 2009/11/27. 
Esta proposta foi retirada. -------------------------------------- 
 
45. CONCURSO DE CONCEPÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE" 
REQUALIFICAÇÃO URBANA QUINTA DA MINA/ CIDADE SOL". -PROPOSTA DE 
APROVAÇÃO. 
PROPOSTA Nº 37/2010/SM 
PROVENIÊNCIA: A VEREADORA DO PELOURO 
 
Face à informação nº 343/10, do D.O.M., em anexo, que faz parte 
integrante desta proposta, propõe-se a aprovação de: 
- Programa Preliminar; 
- Anúncios; 
- Termos de Referência para o concurso de concepção na modalidade 
de concurso público;   
- Caderno de Encargos para a fase de ajuste directo;  
- Abertura de Procedimento sob a forma de Concurso Público de 
concepção, com envio do anúncio, que se anexa para o Diário da 
República e Jornal Oficial da União Europeia; 
 Nomeação do Júri do Concurso.  
 
Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos 
termos do nº 3, do artigo 92º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5 A/2002, de 11 de Janeiro. 
P. A.:06.009.2010/25.1  ORC.: 04.04.07.01.15.03 

(Emitida requisição interna nº 37085) 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pela Senhora Vereadora Sofia Martins, 
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inserta no final da acta como ANEXO UU e passou a integrar a 
deliberação nº 260/10. ------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 
 
46.  RATIFICAÇÃO. ALUGUER DE 2 PROCESSADORES DE EFEITOS, PARA APOIO 
A CONCERTO COM "THE LEGENDARY TIGERMAN". 
PROPOSTA Nº 54/2010/GP 
PROVENIÊNCIA: DIV. DE PATRIMÓNIO, CONTRATOS E APROVISIONAMENTOS. 
 
Com base na Requisição interna nº 39.650, de 14/01/2010, em anexo, 
emitida pela DCPHM, do DASC e autorizada pela Srª Vereadora Regina 
Janeiro, para o aluguer de 2 processadores de efeitos, (1 TC 
Electronics M-One XL e 1 TC Electronics D-Two), para apoio a 
concerto, no dia 20/02/2010, com "The Legendary TigerMan" e com 
vista a assegurar a realização deste concerto, nos prazos 
estabelecidos, proponho: 
 
a) Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do Artigo 35º, nº 
4, da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ratificar a Requisição 
Externa nº 78, em anexo, para o aluguer, em epígrafe, ao 
Profissional "António Marques", (ShowBis, Espectáculos e 
Multimédia), inscrito como Pessoa Singular nº 123313422, cuja 
adjudicação decorreu no dia 21/01/2010, pelo valor global de 
100,00 Euros (cem Euros), a que acresce o IVA á taxa legal em 
vigor. 
 
Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos 
termos do nº 3, do Artigo 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pela Senhora Vice-Presidente, inserta no 
final da acta como ANEXO VV e passou a integrar a deliberação nº 
261/10. --------------------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
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47. RATIFICAÇÃO. ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA O DIA 24 
DE ABRIL DE 2010. 
PROPOSTA Nº 55/2010/GP 
PROVENIÊNCIA: DIV. DE PATRIMÓNIO, CONTRATOS E APROVISIONAMENTOS. 
 
Com base na Requisição interna nº 39.754, de 25/03/2010, em anexo, 
emitida pela DCPHM, do DASC e autorizada pela Srª Vereadora Regina 
Janeiro, para o aluguer de equipamento de som e luz para o dia 24 
de Abril de 2010, no Parque da Cidade, pelas 23,30 horas e com 
vista a assegurar o apoio á realização das actividades relativas 
às Comemorações de 25 de Abril de 1974, nos prazos estabelecidos, 
proponho: 
 
a) Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do Artigo 35º, nº 
4, da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ratificar a Requisição 
Externa nº 650, em anexo, para o aluguer, em epígrafe, ao 
Profissional "António Marques", (ShowBis, Espectáculos e 
Multimédia), inscrito como Pessoa Singular nº 123313422, cuja 
adjudicação decorreu no dia 07/04/2010, pelo valor global de 
1.200,00 Euros (mil e duzentos Euros), a que acresce o IVA á taxa 
legal em vigor. 
 
 
Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos 
termos do nº 3, do Artigo 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. 
 
 
VOTAÇÃO: 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta acima 
referenciada, apresentada pela Senhora Vice-Presidente, inserta no 
final da acta como ANEXO XX e passou a integrar a deliberação nº 
262/10. --------------------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
 
 

- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO – 

 

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Vice-Presidente da Câmara, 

deu por encerrada esta reunião pelas 13 horas e 43 minutos. ------ 

 
- APROVAÇÃO DA ACTA – 
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Para constar e produzir os seus efeitos legais, se lavrou a 

presente acta que, que após lida e aprovada por unanimidade na 

reunião de 14 Abril de 2010, vai ser assinada por mim, Maria 

Beatriz Anastácio Ganhão Peres, que a lavrei na qualidade de 

secretária __________________ e pela Senhora Vice-Presidente da 

Câmara ______________________, Sofia Amaro Martins. -------------- 

 
 
 


